
BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK ve TİCARET ANONjM ŞİRKETİ
ve

ETA ELEKTRONİK TAŞIMACILIK AĞI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KISMİ BÖLÜNME RAPORU

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Borusan Lojistik”)
03/02/2020 tarih ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, şirket aktifınde yer alan “Yurt içi FFL Komple
Taşımacılık Faaliyeti Hizmet Işletmesi”nin (“Hizmet işletmesi”) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(“UK”)’nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve
“Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, “Şirketlerde Yapı
Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında SicillerArası Işbirliğine Ilişkin Tebliğ” hükümleri, Ticaret Sicili
Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 824190-0 sicil
numarası ile kayıtlı Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketi’ne <“ETA”)
kısmi bölünme suretiyle külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla devrolunmasına ilişkin
işlemlerin başlanmasına karar verilmiştir.

ETA’nın 03.02.2020 tarih ve 2020/1 sayılı ve 06.04.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararları
ile de aynı şekilde “Yurt içi FTL Komple Taşımacılık Faaliyeti Hizmet lşletmesi”nin kısmi bölünme
suretiyle devralınmasına ilişkin karar alınmıştır.

Bu kapsamda Bölünen Şirket, ilgili mevzuat gereği kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak Yeminli Mali
Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu (“YMM”) temin etmiştir. Bahsi geçen 17/04/2020 tarih ve YMM 2809-
60/13-13 sayılı YMM raporunda özet olarak;

> Bölünen şirketin sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu ve sermayesinin özvarlığı içerisinde
korunmakta olduğu,

> 06.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 31/03/2020 tarihli mali tablonun bölünmeye esas
alınacağı, 31/03/2020 tarihli mali tabloya göre kısmi bölünmeye konu Hizmet Işletmesi’nin net
kayıtlı değerinin 41.977.000,00 TL olduğu,

> ETA’nın önceki sermayesi olan 26.151.200,00 TL’nin tamamının ödenmiş olduğu; kısmi
bölünme işlemi neticesinde, ETA nezdinde devre konu Hizmet lşletmesi’nin net kayıtlı değeri
olan 41.977.000,00 TL tutarında sermaye artırımı yapılacağı,

> Şirket tarafından bu suretle her birinin nominal değeri 1 TL olan 41.977.000 adet nama yazılı
hisse çıkarılacağı ve bu hisselehn Bölünen Şirkete verileceği,

. ETA nezdinde yeni çıkarılan hisseler, iştirak hissesi olarak Borusan Lojistik’in aktifinde yer
alacağından kısmi bölünme sebebiyle Bölünen Şirket’te sermaye azaltımı ihtiyacının
doğmayacağı,

> rrK’nın 175. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; bölünme işlemi ile Şirket alacaklılarının
alacaklarının tehlikeye düşmediği,

> Kısmi bölünme için öngörülen yöntemlerin uygun ve yeterli olduğu,
- Kısmi bölünme işlemine yasal bir engel bulunmadığı

hususları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda UK’nın 169. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek olan söz konusu kısmi bölünme işlemi
hakkında hazırlanan bölünme raporu, bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarınca müzakere edilmiş
olup yapılan değerlendirmelerin sonucu aşağıdaki gibidir.

a) Bölünmenin Amacı ve Sonuçları:

Bölünen Şirket Borusan Lojistik, faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmayı ve iş bölümünü sağlamak,
maliyeti düşürmek, verimliliği ve üretimi artırmak, tasarruf sağlamak ve yeni pazarlar yaratmak, kısaca
ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla bölünerek “Yurt içi FTL Komple Taşımacılık Faaliyeti



Hizmet işletmesi” Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 824190-0 sicil numarası ile kayıtlı Eta ElektronikTaşımacılık Ağı Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirkeb’ne devretmeyi amaçlamaktadır.

b) Bölünme Sözleşmesi

Borusan Lojistik’in 17.04.2020 tarih ve 2020120 sayılı Yönetim Kumlu Kararı ve ETAnın 17.04.2020tarih ve 2020/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kısmi bölünme sözleşmesi imzalamıştır.

Anılan sözleşme uyarınca aşağıdaki hususlar belirlenmiş bulunmaktadır:

> Bölünen Şirket bünyesinde kısmi bölünmeye konu toplam kaydi değeri 41.977.000,00 TL olanHizmet işletmesi ETA’ya ayni sermaye olarak konulacaktır.
> Kısmi bölünme işlemi nedeniyle ETA sermayesi 41.977.000,00 TL tutarında artırılacaktır.
- Devralan Şirket ETA tarafından bu suretle her birinin nominal değeri 1 TL olan 41.977.000 adetnama yazılı hisse çıkarılacak olup bu hisselerin Bölünen Şirket’e verilecektir.
> Bölünmeye konu Borusan Lojistik’e ait Hizmet lşletmesi’nin, kısmi bölünme suretiyle ETAyaayni sermaye olarak konulması sebebiyle çıkarılacak hisseler Bölünen Şirket’e verilecekolduğundan kısmi bölünme sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı ihtiyacıdoğmayacaktır.
> Kısmi Bölünme, bölünmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından bölünmeninonaylanmasına ilişkin verilecek kararın ticaret sicili nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak oluptescil tarihi bölünme tarihi olarak kabul edilecektir.
> Bölünme konusunu teşkil eden ve 31/03/2020 tarihli bilançoda toplam 41.977.000,00 TL netkayıtlı değeri ile yer alan Borusan Lojistik’e ait “Yurt içi FTL Komple Taşımacılık Faaliyeti Hizmetişletmesi”, Bölünme Sözleşmesinin bölünmeye taraf şirketlerin genel kurullarındaonaylanmasını takiben ETA’ya devredilecektir.

c) Payların değişim oranları ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarı, devreden şirketinortaklarının devralan şirkefteki hakları:

Bölünen Şirket paylarının değişim oranı 1 (bir) olup herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmesine gerekbulunmamaktadır.

Kısmi bölünme işlemi çerçevesinde herhangi bir pay değişimi uygulanmayacaktır.

d) Değişim Oranının Saptanmasında, Payların Değerlemesine İlişkin Özellikler:

Kısmi bölünme işlemi çerçevesinde herhangi bir pay değişimi uygulanmayacaktır.

e> Bölünme Dolayısıyla Ortaklar için Doğacak Olan Ek Ödeme Yükümlülükleri, Diğer KişiselEdim Yükümlülükleri ve Sınırsız Sorumlulukları:

Kısmi bölünme sebebiyle ortaklar için bir ek ödeme yükümlülüğü veya kişisel bir edim yükümlülüğüdoğmayacaktır. Ayrıca, ortaklar nezdinde sınırsız sorumluluk hali bulunmamaktadır.

f) Bölünmeye Katılan Şirketlerin Türlerinin Farklı Olması Halinde, Ortakların Yeni TürSebebiyle Söz Konusu Olan Yükümlülükleri:

Bölünmeye katılan şirket ve hizmet işletmesinin devrolunacağı şirket, anonim şirkettir.



g) Bölünmenin İşçiler Üzerindeki Etkileri ile İçeriği:

Işbu kısmi bölünmede sadece Borusan Lojistike ait Hizmet İşietmesrnin devri söz konusu olduğundan,
bölünme dolayısıyla personel aktarımı olmayacaktır; dolayısıyla bölünmenin işçiler üzerinde herhangi
bir etkisi bulunmamaktadır.

h) Bölünmenin, Bölünen Şirketin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri:

Kısmi bölünme neticesinde; kısmi bölünmeye konu net kaydi değeri toplam 41.977.000,00 TL’ye isabet
eden Borusan Lojistike ait Hizmet işletmesi, kısmi bölüme suretiyle ETAya ayni sermaye olarak
devredilecek olup bölünmeye konu Borusan Lojistik’e ait Hizmet lşietmesrnin kısmi bölünme suretiyle
ETAya ayni sermaye olarak konulması sebebiyle çıkarılacak hisseler bölünen şirket Borusan Lojistik’e
verilecektir. Bu suretle, ETA tarafından her birinin nominal değeri 1 TL olan 41.977.000 adet nama yazılı
hisse çıkarılacaktır.

Bölünmeye konu Bomsan Lojisfik’e ait Hizmet lşletmesi’nin, kısmi bölünme suretiyle ETAya ayni
sermaye olarak konulması sebebiyle çıkarılacak hisseler Bölünen Şirkete verilecek olduğundan kısmi
bölünme sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı ihtiyacı doğmayacaktır.

Bu kapsamda, incelenen kısmi bölünme işlemi nedeniyle alacaklıların haklarının tehlikeye düşmeyeceği
ve dolayısıyla flK’nın 175. maddesinin ikinci fıkrası gereği. alacaklıların haklannın teminat altına
alınması yükümlülüğü bulunmadığı 1710412020 tarihli ve YMM 280940113-13 sayılı Yeminli Mali
Müşavirlik Raporu ile de tespit edilmiştir.
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